
Protokół nr 15/12
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 20 stycznia 2012 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 14:30
Godz. zakończenia – 18:45

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji
2. Barbara Wójtowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Henryka Pilna – Sekretarz Komisji
4. Michał Jurewicz – członek 
5. Dariusz Zdunek – członek 
6. Józef Potyszka – członek 
7. Bronisław Kopeć – członek 

Nieobecny radny Z. Szynka.

Ponadto w posiedzeniu udział wziął Burmistrz Nowogrodźca R. Relich.

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Analiza Zarządzeń Burmistrza Nowogrodźca za rok 2011.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji R. 
Kalus.
Następnie Przewodniczący Komisji obecnemu na posiedzeniu pracownikowi ds. obsługi Rady 
Miejskiej  J.  Janeczko  podziękował  stwierdzając,  że  posiedzenie  protokołować  będzie 
Sekretarz Komisji H. Pilna.

Ad. 2. Protokół nr 14/11 z dnia 9 grudnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 
0. 

Ad. 3. Komisja przystąpiła do analizowania zarządzeń Burmistrza za rok 2011.
W  roku  2011  Burmistrz  wydał  ogółem  145  zarządzeń,  w  tym  3  zarządzenia  zostały 
anulowane.
Komisja wybrała 22 zarządzenia do analizy:

1) zarządzenie  nr  1  z  dnia  07.01.2011  r.  w  sprawie  ogłoszenia  pogotowia 
przeciwpowodziowego w związku z podniesieniem stanu wód na rzece Kwisa;

2) zarządzenie  nr 2 z  dnia  08.01.2011 r.  ogłoszenie  alarmu przeciwpowodziowego w 
miejscowości Nowogrodziec, Gościszów, Kierżno, Parzyce;

3) zarządzenie nr 3 z dnia 09.01.2011 r. w sprawie odwołania alarmu;
4) zarządzenie nr 16 z dnia 02.02.2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na 



wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu;
5) zarządzenie  nr  17  z  dnia  04.02.2011  r.  w  sprawie  powołania  stałej  komisji  do 

przeprowadzenia  przetargów  na  zbycie  ,  najem  i  dzierżawę  nieruchomości 
stanowiących własność gminy i miasta Nowogrodziec oraz prowadzenia rokowań przy 
zbyciu nieruchomości bez przetargów;

6) zarządzenie  nr  23  z  dnia  22.02.2011  r.  w  sprawie  powołania  społecznej  komisji 
mieszkaniowej;

7) zarządzenie nr 39 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zmian składu Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (odszedł na emeryturę Komendant Policji 
E. Kruszelnicki);

8) zarządzenie nr 41 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 175/2010 z 
dnia  31.12.2010  r.  w  sprawie  powołania  na  stanowisko  p.o.  Dyrektora  Gminnego 
centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na okres od 01.01.2011 r. do 31.04.2011 r. 
(dot. H. Krawczyk);

9) zarządzenie nr 51 z dnia 20.04.2011 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora 
Gminnego centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu od 21.04.2011 r. do 31.03.2012 
r. (E. Szwed);

10) zarządzenie nr 71 z dnia 17.06.2011 r. w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji 
podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury;

11) zarządzenie  nr  74  z  dnia  29.06.2011  r.  w  sprawie  przeprowadzania  odbioru 
końcowego zadania pn. „Remont wieży strażackiej w Zebrzydowej”;

12) zarządzenie nr 81 z dnia 19.07.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia  konkursu  na  kandydata  na  stanowisko  Dyrektora  Szkoły 
Podstawowej w Godzieszowie (brak oferty – pozostała dyrektor dotychczasowa);

13) zarządzenie  nr  106  z  dnia  07.09.2011  r.  w  sprawie  powołania  zespołu 
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

14) zarządzenie  nr  114  z  dnia  28.09.2011  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  odbioru 
częściowego oraz końcowego zadania pn. „Przebudowa Domu Kultury Promyk etap 
II”;

15) zarządzenie nr 116 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy do 
Gminnego centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu zwiększenia na wartości środka 
trwałego przyjętego z inwestycji (dot. zmiany ogrzewania sala ul. Lubańska);

16) zarządzenie  nr  117  z  dnia  06.10.2011  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  odbioru 
końcowego  zadania  polegającego  na  budowie  domu  przedpogrzebowego  w 
Nowogrodźcu;

17) zarządzenie  nr  121  z  dnia  14.10.2011  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  odbioru 
końcowego  zadania  polegającego  na  remoncie  zabytkowego  ratusza  miejskiego  w 
Nowogrodźcu;

18) zarządzenie nr 125 z dnia 03.11.2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej do 
przeprowadzenia  odbioru  końcowego  zadania  pn.  „Przebudowa  dróg  gminnych  w 
miejscowościach: Czerna, Gierałtów, Milików, Wykroty ul. Kolejowa;

19) zarządzenie nr 127 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorczej do 
przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 357 
– odcinkami;

20) zarządzenie  nr  132  z  dnia  02.12.2011  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  odbioru 
końcowego  zadania  pn.  „Budowa  szatni  sportowej  przy  boisku  sportowym  w 
Wykrotach”;

21) zarządzenie  nr  136  z  dnia  09.12.2011  r.  w  sprawie  prowadzenia  gospodarki 
transportowej i paliwowej w jednostkach OSP Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz 
pojazdów służbowych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu;



22) zarządzenie nr 143 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia 
mienia  i  wyposażenia  znajdującego  się  na  stanie  OSP  w Godzieszowie  będącego 
własnością gminy.

Członkowie Komisji zwracali się do Burmistrza R. Relicha o omówienie zasadności 
wydanych zarządzeń. Burmistrz każde z wymienionych zarządzeń uzasadnił w wyczerpujący 
sposób.

Burmistrz  R.  Relich  zapytany  o  dalsze  losy  Szkoły  Podstawowej  w  Godzieszowie 
poinformował,  że  zgłosiła  się  Prezes  Fundacji  składając  ustną ofertę  prowadzenia  szkoły. 
Jeżeli jest taka konieczność zaprosi zainteresowaną na wspólne posiedzenie Komisji Rady w 
dniu 25.01.2012 r.

Na zapytanie o terminie otwarcia oczyszczalni ścieków Burmistrz R. Relich odpowiedział, ze 
otwarcie nastąpi w dniu 31.03.2012 r.

Burmistrz R. Relich został poinformowany o zniszczeniach na obiekcie sali sportowej przy ul. 
Lubańskiej przez zalewanie ściany przez nieszczelne poszycie dachowe lub zatkane rynny.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz.  18:45 
zamknął posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 


